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Comissão pede
a cassação de
Damasceno Jr

 Uma iniciativa simples e até corriqueira nos dias de hoje tem trazido bons resultados na
zona norte de Cascavel. O Comércio Solidário é um projeto de vigilância que reúne a

comunidade em um grupo de WhatsApp. E, além de ajudar a elucidar os crimes, ele tem
ajudado até a evitar a ação de criminosos.  Pág.  12

Whats vira aliado no
combate ao crime

 Pág.  3
FÁBIO DONEGÁ

Paranaense“A 3ª rodada da Taça Dirceu
Krüger foi encerrada na noite de ontem com dois jogos nos quais os visitantes fizeram a festa fora de casa. No Estádio Olímpico

Regional, o FC Cascavel contou com mais de duas mil pessoas nas arquibancadas, mas foi surpreendido pelo Rio Branco, que venceu por
1 a 0 com um gol marcado por Wellissol ainda no primeiro tempo. Já em Curitiba o Cianorte venceu o Paraná Clube por 2 a 1, de

virada, em plena Vila Capanema. Os times têm pouco tempo para assimilar os resultados, pois a 4ª rodada já é neste fim de semana.
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Opinião
“Uma coisa é uma
coisa, outra coisa
é outra coisa. A
realidade é que

fica todo o mundo
naquela situação
igual cachorro em
canoa, querendo

se equilibrar”.
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Wenderson Morelli é aluno do 8º A do Colégio Estadual
Presidente Costa e Silva, em Cascavel.

AGÊNCIA BRASIL

O vice-presidente, Hamilton Mourão, lamentou a
prisão do ex-presidente Michel Temer e lembrou do

também ex-presidente Lula, preso em Curitiba
desde abril de 2018. “Já falei a respeito da mesma

situação do ex-presidente Lula. É muito ruim para o
País ter um ex-presidente preso”.
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 MINHA PRIMEIRA CRÔNICA
 Aqui estou em uma aula de português, cheia

de interrupções, pensando na difícil missão de
escrever uma crônica. Olho para os lados e pro-
curo algo para escrever, mas, frustrado, me de-
paro com a falha. Observo uma parede vermelha
lá fora dando contraste com o ambiente azul e
branco, tento encontrar alguma coisa que me ins-
pire, porém, mais uma vez não tenho sucesso.

Enquanto penso, sou interrompido por risada,
um grito ou uma fala totalmente desnecessária.
Observo pessoas conversando por gestos e pen-
so na importância dada, por esses alunos, a essa
fase da vida, e questiono: o que será deles?

Olho cada um e vejo a irresponsabilidade e a
irrelevância com que levam a aula, e, assim, co-
meço a pensar na triste sociedade que nos tor-
naremos, com pessoas que preferem o lazer do
que fazer algo importante.

Há momentos em que sou como eles e tam-
bém me questiono, não somente aos outros,
sobre os momentos em que tornei o assunto que
tratava mais importante que a aula!

E, no fim, estou aqui sem ideias, encerrando
este triste texto, que apenas reclama do que nos
tornamos e o que nos tornaremos!
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Favor a reforma

 No silêncio, Beto Guilherme leva adiante o trabalho da
Acesc. Licitou a construção de uma capela mortuária no
Cascavel Velho por R$ 466 mil.

 Comunidade de Sede Alvorada se mobiliza para cobrar
um Centro Municipal de Educação Infantil.

Adelino no PSC
Tudo indica que Leonaldo Paranhos (PSC) tem uma carta
na manga para impedir que Adelino Ribeiro seja seu rival
na campanha de 2020, ao menos para o Paço. Adelino
negocia sua filiação no PSC, com garantia de apoio de

Paranhos a uma futura candidatura a deputado estadual,
que teria ainda apoio de Ratinho Júnior (PSD). Até agora,
o caminho sinaliza que o governador do Paraná manterá os
laços e o apoio político a Paranhos, conferindo-lhe apoio

para a reeleição, tirando de cena o deputado federal
Evandro Roman (PSD) - que também é aliado de Ratinho.

Embora avesso a jornalistas, o empresário João Broch
teve que se posicionar ontem sobre o uso indevido do
Sindicato da Indústria da Construção Civil como
apoiador de um evento contra a reforma da
Previdência, classificado de “fake news”. Empresário
acima de tudo, ele declarou que a reforma não
representa uma ameaça, muito menos um curto-
circuito, como sugeria o evento. “O segmento é
abertamente favorável à reforma da Previdência, não
sendo mais possível que o País conviva com um déficit
bilionário que inibe investimentos”, disse Broch.

Luxúria na Câmara
Enrolado até o pescoço, a
tese de defesa de
Damasceno Júnior (PSDC)
não lhe garantiu a vitória
na Comissão de Ética e
ainda pode lhe custar
alguns trocados. Damasceno
disse que a ex-assessora que
lhe denunciou por pegar de
volta parte do seu salário
estava se vingando por ter
sido rejeitada. Com tanta
besteira proferida, vai ser
difícil Damasceno escapar
dos processos e das
indenizações.

Tumultuada
Com sua trajetória política,
a cassação parece mesmo o
futuro de Damasceno. A
cada pouco cai num
escândalo. Do caso da
assessora que batia o
cartão-ponto e ia para casa,

indicada pelo parlamentar;
gravações nas quais ele
estaria negociando cargos
na Secretaria de Esportes
(esse lhe custou 45 dias
mudo na tribuna); e, agora,
o recebimento de salários
dos assessores. Um passado
que pesou na decisão da
comissão, revelou o relator
Misael Júnior.

Realidade
Romance, crime, bíblia e
parlamento. Mais parecia
um ritual a reunião da
Comissão de Ética que
resultou no pedido de
cassação de Damasceno. De
cara, a manifestação de
Fred Bueno, que, com uma
bíblia na mão e aos berros
dizia que estavam armando
contra Damasceno. Três
viaturas da Polícia Militar
foram à Câmara e o homem
foi retirado do plenário.

Damasceno entra
na rota da cassação

 Assessores denunciados
Por sugestão do relator Misael Júnior, devolver salário a
vereador também representa um crime cometido pelos
assessores. Por isso, as declarações feitas à Comissão de
Ética serão encaminhadas à 7ª Promotoria para que apure
os casos de corrupção passiva ou peculato.
Os membros que avaliaram a denúncia consideram que o
trabalho deu respaldo de defesa ao parlamentar, que acabou
com pedido de cassação do mandato. “Agimos com seriedade.
É difícil julgar um colega de parlamento. Mas precisamos trazer
à tona a ética e a moral que precisam ser respeitadas ainda
mais por quem recebe o legado de representar o eleitor”,
declara o presidente da Comissão, Olavo Santos (PHS).

Por decisão unânime da
Comissão de Ética, o verea-
dor Damasceno Júnior
(PSDC) terá a cassação do
seu mandato discutida em
plenário. O parecer conclusi-
vo foi lido e votado ontem,
apontando quebra de decoro
por parte do parlamentar.

Conforme o Regimento
Interno, alguns procedimen-
tos internos são necessári-
os para definir se Damasce-
no perde ou não o mandato:
a Mesa Diretora tem até três
sessões ordinárias para ler
a decisão e marcar a ses-
são extraordinária. Alécio
Espínola, presidente da Câ-
mara, pretende registrar tudo
na segunda-feira e marcar
entre quarta e quinta-feira o
dia do veredicto final.

A denúncia da ex-asses-
sora Ednéia dos Santos Sil-
va foi feita em novembro do
ano passado. Ela contou que
devolvia parte do salário a
Damasceno, pagando parce-
las de um Corolla que o par-
lamentar havia adquirido em
julho de 2017, no valor total
de R$ 32,9 mil. Edinéia tira-
va R$ 1.246 do próprio salá-
rio para quitar as parcelas do
carro do “chefe”.  “Mesmo
com conflito de alegações

dos assessores com o de-
nunciado, as provas mais
robustas são de Ednéia,
com apresentação dos re-
cibos para pagamento do
carro, argumento que o de-
nunciado não conseguiu re-
bater”, afirma o relator Misa-
el Júnior (PSC).

Foram apontados argu-
mentos importantes para a
decisão. O principal elemen-
to que levou ao resultado
foi mesmo a apresentação
das notas pela ex-assesso-
ra e a comprovação por
parte do gerente da loja de
veículos onde Damasceno
comprou o Corolla, Luiz Gi-
acometti, que confirmou
que quem pagava as par-
celas era a ex-assessora.

Também relevantes fo-
ram os depoimentos dos ex-
assessores Sandra de Lara
Patene e Talita Menezes, que
confessaram devolver parte
dos salários ao vereador.
Pascoal Gomes dos Santos,
que recebeu uma carta com
ameaça no dia do depoimen-
to, disse que não devolvia
salário a Damasceno, mas
que sabia que os demais
assessores devolviam.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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 Os 145 mil carnês com os bo-
letos do IPTU, da taxa de coleta 
de lixo e da taxa de proteção a 
desastres chegaram ontem (21) 
à Central de Distribuição Domi-
ciliar de Cascavel dos Correios. 
O secretário de Finanças, Rena-
to Segalla, e a encarregada do 
setor de IPTU, Marlene Kaefer, 
acompanharam o recebimento 
e o início dos trabalhos de tria-
gem. A entrega nos domicílios, 
segundo o gerente regional de 
Distribuição de Atividades Exter-
nas, José Marcos Pereira, come-
ça na próxima semana.

Os Correios querem concluir a 
entrega de todo o material em 15 
dias. “Vamos separar tudo até sá-

Terceirizada deixa de
entregar materiais de
limpeza e é notificada

Com menos de dois meses de 
prestação de serviços, a empresa 
contratada para manter a zelado-
ria nos Cmeis (Centros Municipais 
de Educação Infantil) de Cascavel 
já recebeu notificação da Secreta-
ria de Educação.

Direções reclamaram da falta 
de materiais de limpeza e até de 
EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individuais). O Município tomou 
providências, cobrando a regulari-
zação da situação pela empresa. 

A secretária da Educação, Már-
cia Baldini, não listou os Cmeis 
onde a situação estava ocorrendo, 
mas disse que, após a notificação, 
a situação já estava regularizada. 
Mesmo assim, disse, a empresa 
teria medidas punitivas.

Conforme edital, a contra-
tada deve fornecer produtos, 

Vagas abertas
Pelo estabelecido em licitação, 

191 zeladores deveriam ser recru-
tados. A Comissão Permanente de 

Educação da Câmara de Vereadores 
recebeu denúncias de que nem todas 

as vagas foram preenchidas - pelo 
menos uma vaga está aberta em al-

guns Cmeis. Denúncia contestada pela 
secretária de Educação, que garante: 
“Todas as vagas estão preenchidas”. 

Os vereadores farão visitas aos 
Cmeis para apurar a situação in loco.

Nova licitação 
a caminho

A prefeitura planeja agora o edi-
tal para terceirizar a função de ze-
ladoria nas escolas municipais. Esse 
trâmite deve ser concluído em um 
mês para que o edital seja publica-
do e as concorrentes apresentem 
as propostas. Estima-se que 140 
vagas sejam preenchidas, conforme 
a Secretaria de Educação. 

O cargo de zelador foi extinto 
ano passado do quadro da prefei-
tura. Com isso, os aprovados em 
concurso público serão redimensio-
nados para o trabalho na cozinha 
das escolas e em outras secretarias, 
como Saúde, que futuramente tam-
bém terá a função terceirizada.

equipamentos e uniformes aos 
terceirizados. O valor máximo 
estabelecido em licitação era de 
R$ 8.651.342,76 e a Orbenk, 
de Curitiba, venceu o certame 
por R$ 6.897.000, desconto de 
20%, para prestar o serviço. 

O baixo valor chegou a gerar 
questionamentos das concor-
rentes. As demais empresas 
questionaram as planilhas de 
custos apresentadas, visto que 
o valor seria incompatível com 
o praticado no mercado, o que 
poderia resultar na falha da 
prestação do serviço. Um mês 
após a licitação e diversos pe-
didos de impugnação, a Orbenk 
foi declarada vencedora pela 
prefeitura.

bado, para os carteiros iniciarem 
os trabalhos segunda-feira. Os 
carnês que não forem entregues 
serão deixados na prefeitura. As 
pessoas não precisam procurar 
aqui”, orientou o gerente.

R$ 55 milhões
A arrecadação esperada para 

o exercício 2019 com o IPTU é 
de R$ 55 milhões, segundo Re-
nato Segalla. O contribuinte que 
pagar o imposto à vista, em par-
cela única até a data do venci-
mento, terá 10% de desconto. 
Quem optar pelo parcelamento 
pode pagar em até nove vezes, 
desde que a parcela mínima cor-
responda a 1 UFM (R$ 43,85).

Vencimentos
O vencimento segue a ordem 

alfabética. Para contribuintes com 
iniciais de A a K, o pagamento à 
vista ou da primeira parcela tem 
vencimento dia 12 de abril. Já 
para os contribuintes com iniciais 
de L a Z, será dia 14 de abril. 

IPTU e Lixo: eles estão chegando
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

Cascavel, 22 de março de 2019

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

 01- CARLOS HENRIQUE ROQUE MARQUES E ANGELA NATALIA CARVALHO DE SOUZA
02- DEMÁRIO LUIZ DE SOUZA E NEDINA CORRÊA
03- PEDRO ALVES DAS MERCÊS NETO E ZÉLIA ELISABETE CAVALETTI
04- JACKSON KRASNIEVIZ PONCIO E FABIANA DE OLIVEIRA
05- ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO E ADRIANA RODRIGUES DA SILVA
06- VALDEMIR COELHO GOMES E LEONI APARECIDA CANTELLI
07- JOÃO CARLOS BERTOLUCCI FILHO E FRANCIELY BEVILACQUA
08- RAFAEL PLAZA COMPOS E ANA PAULA DA CONCEIÇÃO DE LIMA
09- MANOEL DOS SANTOS PRATES E MARLI APARECIDA SALDANHA
10- SILVANO RODRIGUES E DÉBORA DOS SANTOS
11- EDUARDO MANTOVANI CARDOSO E ANALICY TICIANI PERINI
12- HENRIQUE DE GRANDI CARBONERA E JULIANA DE DAVID
13- LUIZ GHIGGI NETO E ROSELEI TEREZINHA LUZA
14- ADÃO LUZ DA ROSA MOREIRA E DANIELA VIEIRA
15- RENAN AUGUSTO LAZZARI E CAMILA DE MEIRA
16- FREDERICO GIRLANDO ASSENZA DE ALBUQUERQUE E GABRIELA DE CAMPOS ALENCAR
17- RICARDO ZILOTTI E ELZA DE OLIVEIRA DA SILVA
18- EDSON COSTA DO NASCIMENTO E MARINALVA ANA DA SILVA
19- CAIO CEZAR VIZZOTTO CATTANI E JUCIELI FABIANE PAULO
20- LEONARDO LUIZ PESSÔA GARCIA E FRANCIELE POLMANN
21- JUNIOR DANIEL JESUS E GENECI CORREA
22- JUSCELINO GONÇALVES COSTA E MARCIA CAETANO LUTIKOSKI
23- GILMAR NECKEL E LUCIANA DA SILVA
24- RICARDO ARVILIO GRANDO E GIULIA SATIE BROETTO
25- MICHEL RODRIGO DE LIMA E JACQUELINE DELAZARI GHELERE
26- ATILA FREITAS DA SILVA E NAYLA DAMARIS SCHMITT
27- VANDERLEI ANTONIO LEDUR E SOLANGE GOUVEIA AVELINO
28- RENAN HENRIQUE CHAVONI E CAMILA SILVA CAMPOS
29- EVANDRO LAÉRCIO ALBRING E ANA PAULA DOS SANTOS
30- EMANUEL CARLOS HOTZ DE OLIVEIRA E KAROLINA VANISKI DE SOUZA
31- MARCELO LICHETA E VIVIANE PRISCILA KELLER
32- MATHEUS BUCHIMANN GALVÃO E BRENDA MARTINS SOUSA
33- EDILSON DA SILVA ALVES E ELENI DA SILVA ALBUQUERQUER
34- JUCINEY CLAUDIANO DA SILVA E JORACI VAZ DE OLIVEIRA
35- EVERTON RAFAEL DE JESUS E LEANDRA DEITOS
36- FRANCIELA WILEZELEK DOS SANTOS E EDIMIRES SANTANA
37- ANDERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS E GESEBEL ALVES MATUCHEWSKI
38- ANDERSON SILVA FORTUNATO E BRUNA ALVES RODRIGUES
39- ANDRÉ FRANÇA E ANNY CAROLINE DUARTE DE CARVALHO

Saiba mais
A orientação é evitar desperdícios. 
O Serviço de Atendimento ao Clien-
te Sanepar é feito pelo telefone 
0800 200 0115, que funciona 24 
horas. Ao ligar, tenha em mãos a 
conta de água ou o número de sua 
matrícula. 

ATENÇÃO: 
você pode ficar 

sem água!
A Sanepar informa que serão 

executados serviços de limpeza 
e manutenção periódicas e pre-
ventivas nos reservatórios da Rua 
Rio Grande do Sul, no Centro de 
Cascavel, neste domingo (24). Os 
trabalhos começam às 4h de e de-
vem se estender até as 7h. Duran-
te esse período pode ocorrer falta 
de água nas regiões dos Bairros 
Centro, Country, Região do Lago, 
Vila Militar, parte alta do Neva, 
Parque São Paulo, Ciro Nardi e 
parte do Cancelli. A previsão é de 
que o abastecimento volte à nor-
malidade a partir das 10h e será 
de forma gradativa.

 Os trabalhos podem ser cance-
lados em caso de chuva, impossi-
bilidade de execução com seguran-
ça, fatores externos que impeçam 
a realização dos serviços no prazo 
programado, problemas operacio-
nais que impactem de forma críti-
ca o sistema de abastecimento ou 
força maior. 

 No Brasmadeira
E, na segunda-feira (25), a Sanepar fará 

interligação de redes de distribuição 
de água. Os trabalhos serão feitos nas 
Ruas Ouro Verde, Adolfo Garcia e Rio 
Tefé a partir das 13h30. A interligação 

dessas redes pode interromper o abas-
tecimento na região do Bairro Brasma-
deira. O abastecimento deve voltar à 

normalidade a partir das 20h e será de 
forma gradativa.
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O Programa de Educação Ambiental da Itaipu 
Binacional, em parceria com o Conselho de Desen-
volvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de 
Itaipu por meio do convênio Linha Ecológica: Edu-
cação Ambiental e Cultura, prefeitura, Secretaria 
de Saúde e demais parceiros, organiza a “Corrente 
do Bem”, que marca as comemorações do Dia 
Mundial da Água. Em Cascavel, serão distribuídas 
20 mil fitinhas nas escolas do Município. 

Uma parceria em alinhamen-
to há meses vai levar mais infor-
mações, soluções, produtos e 
serviços a empresários estabele-
cidos em bairros da região oeste 
de Cascavel. O Núcleo Territorial 
Oeste foi apresentado na manhã 
dessa quinta-feira, na Acic (Asso-
ciação Comercial e Industrial de 
Cascavel). Ele será uma versão 
ampliada do núcleo territorial im-
plantado há mais de dez anos no 
Bairro Floresta e que atende em-
presários e empreendedores da 
região norte da cidade.

Projeto levará soluções 
a empresários do oeste 

O Território Oeste conta com 
parceria da Acic, da prefeitura, de 
instituições de ensino superior, 
do Sistema S e outros. “A fina-
lidade é levar o máximo possível 
de informações aos empresários 
dessa região, fazendo com que, a 
partir desse suporte, tenham con-
dições de agregar conhecimentos 
capazes de dar novo impulso aos 
seus negócios”, explica a coorde-
nadora do Programa Empreender, 
Dulce Ragazzon.

Oeste em números
A região territorial oeste tem 1.279 
comércios, 2.975 prestadores de ser-
viços e 321 indústrias, somando 5.299 
negócios. A população dos bairros que 
a formam é de 56,5 mil habitantes.  As 
sete regiões territoriais juntas (que 
alcançam todo o perímetro urbano) 
contam com 7.441 comércios, 17.315 
serviços e 1.837 indústrias, totalizando 
31.293 negócios. As outras regiões 
territoriais consideradas no estudo 
são Centro, Centro-Norte, Centro-Sul, 
Norte, Sul e Leste.

Estrutura física
Com o lançamento do núcleo, a próxima etapa é somar forças para, gradu-

almente, implantar uma estrutura física em um dos bairros da região, possivel-
mente no Bairro Santa Cruz. Isso poderá ocorrer ainda em 2019. 

Serão disponibilizadas soluções oferecidas pela Acic, Garantioeste, Fomen-
to Paraná, Sicoob Credicapital, Sebrae, Senac, Sesi, Senai, Fiep, FAG, Univel, 

Território Cidadão (prefeitura) e também participação de associações de mo-
radores. Estimular o empreendedorismo e levar oportunidades de capacitação 

também integram o projeto, diz Dulce Ragazzon.
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rante o período. A unidade reabrirá 
na quarta-feira, dia 27, já na nova 
sede, que fica na Rua Europa, 

Concurso das  
Apaes será nesta 

sexta-feira 
 Desenhos feitos por alunos 

das Apaes de todo o Paraná 
estarão em exposição nesta 
sexta-feira (22) no piso L2 do 
Cascavel JL Shopping, a partir 
das 10h, em frente ao cinema.
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e demais produtos do Festival 
Estadual Nossa Arte, marcado 

para ocorrer de 20 a 24 de 
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escolha do melhor desenho fei-
to por um aluno de uma Apae 
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coordenador de Arte e Cultura 

da Federação Nacional das 
Apaes, Sérgio Feldhaus e a 

coordenadora de arte do Con-
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Cláudia Blauth da Silva.

2.409, Bairro Brasília. 
A Farmácia atende de segun-

da a sexta-feira, das 7h às 19h, 
e nos fins de semana e feriados o 
atendimento é feito em esquema 
de plantão, das 7h às 13h. 

A secretaria orienta os pacien-
tes que necessitarem do serviço 
que busquem atendimento nas 
Farmácias Básicas I e III.

Farmácia Básica fechada

SECOM
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Parabéns!
Ricardo Heinz Knappmann, 

Mauro Orso, Valdecir 
Bitencourt, Ricardo Villar  

e Rodrigo Tonietto.

Valmira Flores 
Sassi assopra 
velinhas neste 
sábado 

Lixoteca
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Recicléo, a Biblioteca Pública 
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Já saio da cama calculando       que horas eu vou voltar 
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Da safra de aniversariantes da semana, Daiane Bertollo

Viviane de 
Paula recebe 
muitos 
beijinhos nesta 
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MALHAÇÃO
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é a única mulher de sua vida, e quanto a ter 
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ser sua namorada, Teresa procura Joana e 
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Arthur, se ela pensa nele. Teresa diz que só 
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AS AVENTURAS DE POLIANA 
As crianças conseguem abrir o casteli-

nho. Glória interrompe Marcelo e Nadine e 
percebe que o filho se interessou pela loira. 
O vídeo novo de Arlete e Verônica faz suces-
so no aplicativo do comitê do laço Pink. Luísa 
procura Glória e conversa sobre a situação 
da sobrinha Raquel e do neto da ex-sogra, 
Guilherme. Pendleton tenta enganar as 

crianças e mostra outra coisa como o obje-
to que havia dentro do Castelinho. Nadine 
adiciona Marcelo FriendBook, confessando 
para Joana que adorou conhecêlo. Débo-
ra procura Marcelo na casa dele e, ao ficar 
sozinha na sala, fuça no celular dele, vendo 
uma mensagem de Nadine. Otto liga à Roger 
e pede para ele readmitir Claúdia. Nanci fica 
distante de Waldisney e ele a questiona. Gló-
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é o primeiro nome de Sr. Pendleton. Roger e 
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JESUS 
Barrabás é libertado e Pilatos manda 

açoitarem Jesus e depois liberta-Lo. O Mes-
sias é açoitado. Pedro, atormentado, chora 
muito e pede perdão a Deus. Judas Iscario-
tes se suicida. Deborah reencontra seu filho. 
Petronius pede para os soldados pararem de 
açoitar Jesus. Os oficiais romanos cravam 
uma coroa de espinhos na cabeça do Mes-
sias. Maria fica devastada ao ver o estado do 
Filho. Pilatos diz não ver nada de errado em 
Jesus e lava as mãos.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Lidiane diz que não quer casar  
e deixa Patrick arrasado

Em “Verão 90”, Manu estranha ao ver Vanessa na televisão. Herculano sente ciúmes 
da intimidade entre Janaína e Raimundo. Gisela liquida a dívida com Álamo. Lidiane deixa 
Patrick arrasado ao revelar que não deseja se casar. Herculano fica furioso ao saber pelos 
produtores da Terremoto o motivo pelo qual seu vídeo foi selecionado. Quinzão leva Gisela 

de volta para casa. Vanessa garante a Galdino que não gosta de Jerônimo e quer vê-lo 
sofrer. Moana diz a João que está cansada de ser apenas sua amiga. João é abordado no 

caminho de casa por dois capangas que o forçam a entrar em um carro.
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BANCO 7

Torneio do
qual o Ba-
Vi é clássi-
co (fut.)

Exame do
MEC para
o Ensino
Médio

Elemento
essencial

à vida
(símbolo)

São
estudadas
nas aulas
de Direito

Ir de vento
em (?):

progredir
(pop.)

Pouco
firmes

(alicerces)

Brincadeira
aplicada

aos
calouros

Os
populares
"sovacos"

Embarca-
ção como
a piroga

Estrutura
vertical 

com nome
de rua

(?) Gomes:
uma das 

irmãs Caja-
zeiras (TV)

Sarrafo
Alimento
que sobra
na panela

Modelo
Hino de
louvor à

divindade

Lenta

Principal
cidade do

Sul do
Iêmen

Setor de
uma ativi-
dade ou de
um saber

A obra,
antes da 

publicação
Avó (red.)

(?)-folhas,
doce em
camadas 
Assustada

Documento
de arreca-

dação
Pureza

Precisa;
rigorosa
Imitar o

pinto

Aquele
lugar
Dona

(abrev.)

Primeira 
nota (Mús.)
Mover-se
na água

Significado
do "C", em

CTPS

Ambiente
propício 
à repro-
dução do
mosquito
da dengue

(?)-déum,
cântico
católico  

Problema 
de pessoas

muito a-
gressivas

Feitio do
ancinho

Certidão
negativa

(pop.)

(?)
madrinha:
protege a
princesa
(Lit. inf.)

Imposto
sobre car-
ros (sigla)

Animal
como

Bucéfalo
(Hist.)

Anjo (?): condição 
de Lúcifer (Rel.)
Os terrenos com
árvores frutíferas

Número 
de pés do

Saci
(Folcl.)

Formato
da chave
inglesa

Homem,
em inglês
Diminuir o
calor de

Albert (?),
médico

que criou 
a vacina

oral contra
a pólio

Não faz
milagre
(dito)

Regis-
trado no
sistema
(de uma

empresa)

CCMC
AGUAPARADA
RMILENEM
TEDARFP

DESCONTROLE
RIPATEEO

RASPASABIN
SANTODECASA

TIPOALT
CADASTRADO

FADARDOB
NADACONSTA
TEXATAOI
IPIINEDITA
CAVALOADEN

MOROSARAMO

3/man. 4/áden — darf. 5/sabin. 6/morosa. 7/cântico. 8/abalados. 9/plantados. 10/nada-consta.
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Você vai estar cheio de autoconfiança, talvez 
até demais, e isso poderia levá-lo a um conflito. 
Você precisa se movimentar, você se sente in-
quieto. Canalize suas energias em um esporte, 
que também regulará o seu apetite.

Você está mais inclinado a procurar aqueles que 
são parecidos com você, mas não seja intoleran-
te. Você sente a necessidade de fuga mental e 
de fugir da rotina para manter a forma.

Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que você precisa para as reor-
ganizações que está fazendo

Você está confundindo aqueles ao seu redor com 
seu comportamento mais focado. Você estará 
mais aberto aos outros do que o normal e isso vai 
levá-lo à fadiga emocional. Tente encontrar algum 
tempo sozinho para se centrar em si mesmo.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se benefi-
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

Você vai mudar de direção para ter um melhor 
equilíbrio em seus negócios financeiros. Sua 
visão é mais clara. Você sente que tem os re-
cursos para a realização de seus planos, que 
precisam ser racionalizados.

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de discus-
sões íntimas. Este é o momento para desenvolver 
seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer 
um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lem-
brar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Você vai ter que pensar muito bem antes de se 
arriscar, tente passar algum tempo sozinho para 
ajudá-lo a resolver as coisas! Embora você possa 
estar tentando lutar contra isso, o seu ritmo atual 
está chegando ao limite.  

As pessoas vão admirar você hoje. Seu charme 
irá abrir as portas! Se você conseguir conter sua 
impaciência, vai ganhar com isso. Seu otimismo 
crescente reforçará a sua energia.

Você está confundindo aqueles ao seu redor com 
seu comportamento mais focado. Você estará 
mais aberto aos outros do que o normal e isso vai 
levá-lo à fadiga emocional. Tente encontrar algum 
tempo sozinho para se centrar em si mesmo.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em 
sua vida no mês que vem. É um bom momento 
para fazer contatos! O seu bem-estar interior se 
beneficiará se você se concentrar mais no confor-
to de sua casa, assim a sua vida diária melhorará.

As relações em espiral em torno de você o deixa-
rão sem nenhum espaço para a expressão, mas 
mantenha a calma. Seu cérebro precisa de um 
descanso - não é nada para se preocupar, apenas 
evite agitação para voltar à forma.
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BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.



Grupo de Whats  
ajuda a solucionar  
e a prevenir crimes
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínio
Confrontos
Mortes no trânsito

01 
02 
01 
03 
03 

Giro da
Violência

O apoio do Estado para o curso 
de formação dos guardas munici-
pais de Cascavel foi confirmado on-
tem pelo governador Ratinho Júnior, 
que assinou o convênio que garan-
te o curso de formação dos novos 
GMs, por meio da Secretaria de Es-
tado da Segurança Pública. As au-
las serão realizadas no 6º Batalhão 

A iniciativa é simples e vem tra-
zendo bons resultados na redução 
crimes em comércios na região 
norte de Cascavel. Comércio So-
lidário é um projeto de vigilância 
que envolve comerciantes e poli-
ciais e que funciona com a troca 
de informações pelo WhatsApp. 

A ideia de criar o grupo foi do 
subcomandante da UPS (Unidade 
Paraná Seguro) Norte, cabo Car-
los de Camargo: “Eu vi que em 
algumas cidades do Paraná esse 
projeto havia sido implantado e 
estava ajudando a solucionar e 
principalmente a evitar crimes. É 
um jeito de usar a tecnologia a 
nosso favor, ainda mais que a co-
municação é em tempo real. Trou-

Cobra no fórum 
Uma cobra foi encontrada na tarde 
de ontem na sala do júri do Fórum de 
Cascavel. O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para capturar o filhote de 
jararaca, de 30 centímetros. A cobra foi 
devolvida à natureza. 

Idoso preso por estupro
Um homem de 70 anos foi preso na 
tarde de ontem pelo GDE (Grupo de 
Diligências Especiais) da Polícia Civil 
no Bairro Cascavel Velho, em Casca-
vel. Contra ele havia um mandado de 
prisão por estupro expedido pela Justiça 
do Rio Grande do Sul há dez anos. 

Preso de confiança  
com drogas
Um homem que, de acordo com a Polícia 
Militar, era “preso de confiança”, foi 
pego com 2,6 quilos de maconha. O 
rapaz foi abordado pela PM quando 
saía do pátio da delegacia da Polícia 
Civil de Cascavel com uma sacola. Ele 
ia encontrar a esposa e os filhos que o 
aguardavam no carro estacionado perto 
dali. Na sacola havia quatro tabletes de 
maconha. O casal foi preso e o Conselho 
Tutelar acionado para recolher  
as crianças. 

Acidente com ônibus 
Mais um acidente envolvendo um ônibus 
do transporte público de Cascavel foi re-
gistrado na tarde de ontem. Desta vez, 
a batida foi na Avenida Tancredo Neves, 
quando o carro fez uma conversão 
proibida à esquerda. No ônibus havia 
30 pessoas e quatro tiveram ferimentos 
leves. No carro ninguém ficou ferido. 

xe a ideia e a comunidade aderiu”.
Criado em novembro, o grupo 

tem 170 participantes. “Já con-
seguimos prender várias pessoas 
com a troca de mensagens, e a 
evitar crimes. Qualquer atitude 
suspeita é comunicada no grupo e 
a polícia já averigua a situação. Os 
criminosos geralmente fazem ron-
da no comércio, praticando crimes 
em diversos estabelecimentos, e, 
assim, com a troca de informa-
ções, os comerciantes identificam 
possíveis criminosos e nos acio-
nam”, explica Camargo.

A ideia já vem sendo analisada 
por comerciante de outras regiões 
da cidade e pode servir de modelo 
para a implantação em outros locais.

Monitoramento 
Outro projeto é o monitoramento por câmeras. “Estamos em negocia-
ção com a Associação de Reservistas do Exército Brasileira, que faz 

a instalação de câmeras e o monitoramento 24 horas das imagens. A 
ideia seria instalar câmeras em locais estratégicos, os comerciantes 
teriam acesso às imagens pelo celular, além do monitoramento na 

central da associação. Isso tudo com um custo mensal muito baixo e 
que seria dividido entre os comerciantes”, adianta a coordenadora do 

Núcleo Territorial da Região Norte, Marizete Cardoso. 

Curso de formação aos guardas
de Polícia Militar de Cascavel.

A expectativa é de que au-
las dos novos servidores-alunos 
comecem no dia 8 de abril aos 
74 candidatos aprovados e que 
aguardam há meses pelo curso. 
A previsão de publicação do edital 
de convocação dos aprovados é 
para 26 de março.  
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 A Série Ouro do Campeonato Pa-
ranaense de Futsal 2019 começa
neste sábado para o Cascavel,
maior vencedor da competição com
cinco títulos (2003, 2004, 2005,
2011 e 2012). A busca pelo hexa
terá início no Ginásio da Neva, con-
tra o Palmas, às 19h30.

Em busca de retomar a hegemo-
nia estadual, o time cascavelense
apostou na renovação do seu elen-
co e numa nova comissão técnica.
Cassiano Klein foi escolhido para
comandar a equipe, juntamente
com ele vieram o auxiliar técnico
Eliabe Figueiredo e o preparador fí-
sico Márcio Batuta.

A diretoria da serpente também
ampliou os cargos dentro da comis-
são. Na parte clínica, os atletas
passaram a contar com o acompa-
nhamento diário do fisioterapeuta
Anderson Nogueira. Na parte táti-
ca, o auxiliar técnico Eliabe Figuei-
redo acumula a função de analista
de desempenho.

Para dentro das quatro linhas
algumas contratações também
chamaram a atenção da torcida.
O pivô Diego e o ala Eder acumu-
lam passagens pela seleção bra-
sileira, enquanto o fixo Wilsinho
foi finalista da Taça Brasil e da Liga

Cascavel Futsal busca
pelo hexa começa na Neva

Nacional em 2018.
O retorno do goleiro Alê Falco-

ne, também foi comemorado pela
torcida tricolor. Ao todo, apenas
seis jogadores permaneceram da
temporada passada e 15 foram con-
tratados. O último foi o fixo Carlão,
que defendeu a Assoeva na tempo-
rada passada.

SAMURAI EXPERIENTE
Dentre os remanescentes no elenco cascavelense, está o experiente fixo

Issamu, que disputará seu 23º estadual no Paraná. “A cada ano a competição
fica mais difícil e este tem tudo para ser o maior campeonato de todos

os tempos, por isso temos que apostar e muito na força do
Cascavel dentro de casa”, destaca o Samurai, de 40

anos e desde 2007 na Serpente.

 Novatos
Dentre os novatos do elenco
tricolor, que nunca disputaram o
Paranaense, estão o ala Wilsinho e o
fixo Gustavo Saraiva, que destaca
saber da força do Campeonato
Paranaense: “Antes de vir pra cá,
conversei com pessoas que atuavam
aqui no Paraná e o que me
passaram é que a exigência aqui é
maior, minha expectativa é muito
grande”, diz o jogador, que em 2018
defendeu a Associação Parobeense,
no Rio Grande do Sul.

Ingressos a R$ 20
Para este primeiro jogo oficial do
novo Cascavel Futsal a diretoria
disponibiliza ingressos antecipados
até às 17h deste sábado com preço
promocional de R$ 20. Na bilheteria
da Neva, na hora do jogo, os valores
serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

1- Marcelo Fabricio Fernandes Cano e Vania Pereira Porto
2- Fernando Silva de Oliveira e Daiane Ribeiro da Luz
3- Euclides Kielek da Luz e Elaine Patricia Tavares
4- Ednei de Oliveira Baleiro e Wisleine da Silva da Silva
5- Adercy Jose da Silva Junior e Jhenifer Carolaine Rigotti Ferreira
6- Flávio Aparecido Rodrigues e Silvana Aparecida da Silva
7- Valmir Sousa dos Santos e Bárbara Ferreira dos Santos
8- Patrick Fernando Sost e Jaqueline Moreira de Souza
9- José Ribeiro da Silva Junior e Aline Luiza da Silva
10- André Fernando Liberali e Tatiane Kremer Rabuske
11- Claudecir Antunes Marcelino e Marcia Juliane Batista Francisco
12- Tiago Oliveira Pinto e Maria Inês Lourenço
13- Cezar Aparecido Golom e Patricia da Silva Lima
14- Cleberson Antonio Testa e Karine Lucia de Lara

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

 O torcedor que no meio de sema-
na pôde acompanhar in loco as equi-
pes cascavelenses no Paranaense
de Futebol terão que se conectar de
outra forma com os times da cidade

GAÚCHO
Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 29 11 9 2 0 29 1 28
2º Internacional 22 11 7 1 3 13 8 5
3º Caxias 20 11 6 2 3 18 10 8
4º São Luiz 17 11 5 2 4 14 13 1
5º São José 16 11 5 1 5 14 15 -1
6º Aimoré 15 11 4 3 4 12 15 -3
7º N. Hamburgo 15 11 4 3 4 11 15 -4
8º Juventude 14 11 4 2 5 10 15 -5
9º Pelotas 12 11 3 3 5 8 10 -2
10º B. de Pelotas 11 11 2 5 4 13 19 -6
11º Avenida 6 11 1 3 7 6 20 -14
12º Veranópolis 5 11 0 5 6 8 15 -7

 SÁBADO
19h N. Hamburgo x Internacional
21h São José x São Luiz

DOMINGO
16h Juventude x Grêmio
19h Aimoré x Caxias

QUARTAS DE FINAL (IDA)

Futebol fora de casa
neste fim de semana. FC Cascavel e
Cascavel CR atuarão como visitantes
e em busca de feitos inéditos neste
domingo, na 4ª e penúltima rodada
da Taça Dirceu Krüger. Depois des-

ta rodada, os rivais da Capital do
Oeste medirão forças no esperado
Clássico do Guizo, marcado para o
próximo domingo no Estádio Olím-
pico, pela última rodada.

 FC Cascavel
O primeiro a entrar em campo será a Serpente

Aurinegra, que desafiará o Cianorte num jogo de seis
pontos a partir das 16h, no Estádio Albino Turbay. Será
apenas o terceiro confronto oficial entre as equipes na
elite do Estadual. O detalhe que nos dois anteriores o

Leão do Vale não deixou o FC Cascavel sequer pontuar.
Em 2017 o Cianorte venceu em casa por 2 a 1 e no ano passado venceu por 2 a

0 em pleno Estádio Olímpico, pela 2ª Taça (Caio Júnior).
Desta vez as equipe chegam se conhecendo muito bem, pois disputaram dois
amistosos na pré-temporada. Os resultados foram vitória cascavelense por 1 a

0 como visitante e empate por 1 a 1 no CT Ninho da Serpente.

Cascavel CR
Já o Cascavel CR
fechará a 4ª
rodada da Taça
Dirceu Krüger
neste domingo.
Desafiará o
Paraná Clube às
20h na Vila
Capanema. A Serpente Tricolor
chega empolgada para o confronto,
depois de ter vencido o Coritiba e
derrubado a última invencibilidade
do campeonato. Foi também a
primeira vitória da equipe sobre o
Coxa em 11 jogos do histórico do
confronto, desde 2003.
Desta vez, a Serpente Tricolor
tenta novo feito inédito, pois
nunca triunfou diante da Gralha.
Foram 11 duelos desde 2007, com
nove vitórias paranistas e dois
empates. Caso encerre o jejum, o
time cascavelense encerrará a
fase classificatória do Paranaense
2019 como único a ter vencido os
três integrantes do Trio de
Ferro da capital.
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PAULISTA
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Red Bull 27 12 8 3 1 19 10 9
2º Santos 23 12 7 2 3 19 13 6
3º Ponte Preta 19 12 5 4 3 13 7 6
4º São Caetano 8 12 1 5 6 12 21 -9

GRUPO B
1º Palmeiras 25 12 7 4 1 13 5 8
2º Novorizontino 20 12 5 5 2 10 9 1
3º Guarani 14 12 4 2 6 13 18 -5
4º São Bento 7 12 1 4 7 8 18 -10

GRUPO C
1º Corinthians 21 12 6 3 3 10 8 2
2º Ferroviária 18 12 4 6 2 12 9 3
3º Mirassol 11 12 2 5 5 9 18 -9
4º Bragantino 10 12 2 4 6 11 21 -10

GRUPO D
1º Ituano 17 12 5 2 5 19 12 7
2º São Paulo 15 12 4 3 5 13 10 3
3º Oeste 13 12 3 4 5 13 14 -1
4º Botafogo 11 12 3 2 7 14 15 -1

SÁBADO
17h Novorizontino x Palmeiras
19h30 Santos x Red Bull

DOMINGO
16h São Paulo x Ituano
19h Ferroviária x Corinthians

QUARTAS DE FINAL (IDA)

CARIOCA
GRUPO B

Time PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense 11 5 3 2 0 9 3 6
2º Vasco 8 5 2 2 1 6 4 2
3º V. Redonda 8 5 2 2 1 3 2 1
4º Madureira 4 5 1 1 3 4 6 -2
5º Americano 1 5 0 1 4 3 12 -9
6º Portuguesa 1 5 0 1 4 3 13 -10

GRUPO C
1º Bangu 12 5 4 0 1 7 2 5
2º Flamengo 11 5 3 2 0 10 3 7
3º Cabofriense 10 5 3 1 1 10 4 6
4º Botafogo 8 5 2 2 1 8 5 3
5º Boavista 5 5 1 2 2 3 7 -4
6º Resende 2 5 0 2 3 2 7 -5

SÁBADO
19h Vasco x Bangu

DOMINGO
16h Flamengo x Fluminense
16h Madureira x Cabofriense
16h Volta Redonda x Boavista
16h Americano x Botafogo
16h Portuguesa x Resende

6ª RODADA (ÚLTIMA)

 A fase de testes está chegan-
do ao fim e neste sábado a sele-
ção brasileira de futebol faz o pe-
núltimo jogo amistoso antes da
convocação para a Copa Améri-
ca 2019, que será realizada no
Brasil a partir de 14 de junho. O
adversário deste fim de semana
é o Panamá, às 14h (de Brasília),
no Estádio do Dragão, no Por to,
em Portugal.

Sem Neymar, Marcelo, Daniel Al-
ves e Filipe Luís, lesionados, o téc-
nico Tite escalou a equipe titular
com Éder Militão na defesa e sem
Gabriel Jesus no ataque. Já a ca-
misa 10 ficará a cargo do ex-flamen-
go e atual Milan Lucas Paquetá.

Com isso, a escalação neste
sábado será a seguinte: Eder-
son; Fagner, Éder Militão, Miran-
da e Alex Telles; Casemiro; Cou-
tinho, Paquetá, Ar thur e Richar-
lison; Rober to Firmino.

Depois de enfrentar o Panamá,

     AMISTOSO
7h20 Japão x Colômbia
17h Argentina x Venezuela
21h Peru x Paraguai

     ELIMINATÓRIAS EUROCOPA
14h Bulgária x Montenegro
16h45 Inglaterra x Rep. Tcheca
16h45 Portugal x Ucrânia
16h45 Luxemburgo x Lituânia
16h45 Moldávia x França
16h45 Andorra x Islândia
16h45 Albânia x Turquia

JOGAM HOJE  (INTERNACIONAIS)

     AMISTOSO
14h Brasil x Panamá

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA
11h Geórgia x Suíça
14h Gibraltar x Irlanda
14h Suécia x Romênia
14h Malta x Ilhas Faroe
16h45 Espanha x Noruega
16h45 Liechtenstein x Grécia
16h45 Itália x Finlândia
16h45 Bósnia x Armênia

JOGAM SÁBADO  (INTERNACIONAIS)

ELIMINATÓRIAS EUROCOPA
11h País de Gales x Eslováquia
11h Cazaquistão x Rússia
14h San Marino x Escócia
14h Hungria x Croácia
14h Israel x Áustria
16h45 Holanda x Alemanha
16h45 Irl. do Norte x Belarus
16h45 Eslovênia x Macedônia
16h45 Polônia x Letônia
16h45 Chipre x Bélgica

JOGAM DOMINGO  (INTERNACIONAIS)

PARANAENSE - TAÇA DIRCEU KRÜGER
GRUPO A

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Athletico 9 3 3 0 0 15 2 13
2º Londrina 7 3 2 1 0 4 2 2
3º Foz do Iguaçu 4 3 1 1 1 1 1 0
4º Operário 4 3 1 1 1 3 5 -2
5º Toledo 1 3 0 1 2 3 10 -7
6º Maringá 0 3 0 0 3 1 7 -6

SÁBADO
18h Athletico x Foz do Iguaçu

DOMINGO
16h Cianorte x FC Cascavel
16h Toledo x  Londrina
16h Coritiba x Rio Branco
16h Operário x Maringá
20h Paraná x Cascavel CR

4ª RODADA

GRUPO B
1º Coritiba 6 3 2 0 1 6 1 5
2º Cascavel CR 6 3 2 0 1 2 1 1
3º Rio Branco 6 3 2 0 1 2 1 1
4º Cianorte 6 3 2 0 1 3 5 -2
5º Paraná 3 3 1 0 2 3 4 -1
6º FC Cascavel 0 3 0 0 3 1 5 -4

 CBF

Brasil x Panamá

o Brasil viajará para Praga para en-
frentar a República Tcheca, na ter-
ça-feira (26). Essa vai ser a última
vez que o time se reunirá antes de
jogar a Copa América, marcada para
começar em junho, no Brasil.
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